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Esipuhe

”TAMPEREEN KAUPUNKI haluaa kiin-
nittää huomiota lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvointiin nyt ja lähitule-
vaisuudessa. Erityisesti koronan aiheut-
tamat ongelmat saattavat vaikuttaa per-
heiden hyvinvointiin vuosia eteenpäin. 
Liikunnan ja nuorison näkökulmasta 
on ensiarvoisen tärkeää, että opetus- ja 
kulttuuriministeriön uusi linjaus vähin-
tään tunnin liikunnallisesta hetkestä 
päivittäin huomioidaan myös Tampe-
reen kaupungin harrastustoiminnassa. 
Itse olemme valmiita viemään liikunnan 
ilosanomaa kaikille ikäryhmille ja kai-
kille tamperelaisille perheille. Toivotan 
kaikille iloisia harrastushetkiä iloisella 
mielellä.”

”LASTEN JA nuorten yhteinen vapaa-ai-
ka, harrastaminen ja jaetut kokemukset 
rakentavat yhteisöllisyyttä. Tampere 
Junior kehitysohjelman tärkeä viesti 
on, että harrastusmahdollisuuksien tu-
lee olla Tampereella kaikkien lasten 
ja nuorten saavutettavissa. Erilai-
sen ja haasteellisen koulu- ja 
opiskeluvuoden jälkeen on 
tärkeää, että tuleva kesä tar-
joaa monipuolisia harras-
tusmahdollisuuksia. Tähän 
haasteeseen vastaamme 
yhteisvoimin. Pormestarin 
lasten ja nuorten harrasta-
miseen kohdistetun mää-
rärahan avulla kaupungin 
perusopetuksen, liikunnan 
ja nuorison palveluryhmän ja 
kulttuurin sekä eri järjestöjen 
toimijat tarjoavat huikean har-
rastuskesän tamperelaisille lapsil-
le ja nuorille. ”

Yhteistyöllä luodaan 
lapsille ja nuorille monien 

mahdollisuuksien kesä
Tänä kesänä tamperelaisia lapsia, nuoria ja perheitä hemmotellaan 
runsailla harrastusmahdollisuuksilla. Puistojen kaupunki on täynnä 

tapahtumia, joista jokaiselle löytyy omaa, mukavaa tekemistä. 
Virkistytään Suomen suvessa, liikutaan luonnossa ja annetaan 

aisteille virikkeitä kulttuurin ja liikunnan parissa.

Liikkuva Tampere
Tampereen kaupungin  
liikunta ja nuoriso 
palveluryhmän julkaisu
yhteistyössä Tampere Junior 
-kehitysohjelman kanssa. 

Taitto: Roosa Lupunen
Tekstit: Satu Jarva ja työryhmä

”HARRASTAMISEN JA harrastuksen 
merkitystä lapsen ja nuoren elämässä ei 
voida liikaa korostaa. Yhteenkuuluvuus, 
yhteisöllisyys, sosiaaliset taidot, ystävät, 
onnistumisen ja epäonnistumisen ko-
kemukset ja niiden käsittelyn opettelu 
ovat muun muassa niitä tärkeitä eväitä, 
joita harrastukset tarjoavat mukaan lap-
sille ja nuorille matkalla kohti aikuisuut-
ta. Yhteistyössä pystymme tarjoamaan 
yhä useammalle lapselle ja nuorelle 
juuri näitä tarpeellisia mahdollisuuksia 
ja mielekästä tekemistä vapaa-aikaan.”

PEKKA P. PAAVOLA, 
liikunta- ja nuorisojohtaja

LEENA VIITASAARI, 
suunnittelujohtaja

JUKKA ETU-SEPPÄLÄ, 
nuorisopalvelujohtaja 

Julkaisun toiminnat järjestetään 
ajankohtaiset terveysviran- 
omaisten suositukset huomioi-
den. Seuraa verkkosivulla 

mahdolliset aikataulumuutokset.

www tampere.fi/kesaliikunta

Seuraa meitä 
myös somessa:
Liikkuva Tampere
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PELTOLAMMIN JA Multisillan alueella 
toimiva Me-talo –hanke koordinoi mo-
nipuolista toimintaa Peltolammin ran-
ta-alueella kesällä. Alueen asukkaiden 
iloksi rannalta löytyy kaiken ikäisille lii-
kuntaa ja kulttuuria, esimerkiksi lasten 
leikkitoimintakeskus Huusholli järjestää 
kesäkuussa pienten iloksi musiikkileikki-
koulun perjantaisin. Tampere junior-oh-
jelma mahdollistaa myös liikunnallisen 
rantapäivän järjestämisen; tiistaisin aa-

mupäivä on suunnattu lapsiperheille ja 
loppupäivää rytmittävät erilaiset lasten, 
nuorten ja aikuisten treenit liikuntapal-
veluiden ohjaajien opastuksella.

RANNALLA ON tiistaista perjantaihin 
ohjattua toimintaa, jonka yhteydessä 
kaikilla alueen alle 16-vuotiailla asukkailla 
on mahdollisuus puistoruokailuun. Kaikki 
ohjelma on maksutonta. Nuorisokeskus 
Suklis tarjoaa rannalla erilaisia urheilu- ja 

pelivälineitä lainaksi säävarauksella tiis-
taista perjantaihin, ja Me-talon kesäkioski 
palvelee asiakkaita maanantaista lauan-
taihin. Ajantasaista tietoa eri tapahtumis-
ta löytyy Me-talon ja nuorisopalveluiden 
Facebook-sivuilta tai osoitteesta: 

Peltolammin rantamaisemissa 
tarjolla kulttuuria ja liikuntaa

www tampere.fi/metalo

Perheliikunta

SORSAPUISTON SUOSITTU luistelu-
kenttä muuttuu kesällä monipuoliseksi 
koko perheen harrastusalueeksi, Ka-
levan liikuntapuistoksi. Paikalle raken-
netaan kesäkuun aikana kaksi koripal-
lokenttää, kaukalo sählyn pelaamista 
varten ja beach volley-kenttä, jonka vie-
restä löytyy monipuolinen ulkokuntosali 
upouusine laitteineen.

LAPSILLE JA lapsenmielisille on tarjolla 
asfalttiin maalattuja hyppyruudukoita. 
Asfalttiin on maalattu myös alue poltto-

pallon pelaamiseen ja lisäksi kaukalossa 
voi pelata erilaisia pallopelejä. Puistos-
sa voi ottaa matsin pöytätennistä, sitä 
varten löytyy kolme pelipöytää, hypätä 
pituutta tai pinkaista pikkumatkan juok-
suradalla. Liikuntapuiston tekonurmi-
alueelle tulee oleskelupaikkoja penkkei-
neen ja kontti, jonne voi mennä sateen 
sattuessa suojaan. 

TAMPEREEN KAUPUNGIN rakennutta-
jainsinööri Anne Ravaska kertoo, että 
kesätoimintojen rakentamisen lisäksi 

Kalevan liikuntapuisto tarjoaa 
kesäaktiviteetteja joka lähtöön

TEKSTI JA KUVA: SATU JARVA

Vinkki! 

alueelle on tehty kaikkiaan 1 700 neliö-
metriä istutuksia. Kävijöiden silmänilok-
si ja vehreyttä tuomaan on puistoon is-
tutettu tulppaaneja, narsisseja, puita ja 
erilaisia pensaita. 

LIIKKUVA TAMPERE – TUHAT TUNTIA OHJATTUA KESÄLIIKUNTAA!       KESÄ 2021 3



ILMOITUSLIITE

Perheiden 
liikuntakurssit
INNOSTAVAA, MONIPUOLISTA ja ilois-
ta liikuntaa yhdessä perheen kanssa! 
Annetaan lapsille onnistumisen koke-
mus liikunnasta ja samalla aikuinen saa 
heittäytyä mukaan lapsen liikkumisen 
riemuun, näin liikettä saa koko perhe. 
Kurssit ovat maksuttomia. 

PERHETANSSI 1. KURSSI
7.6.–28.6. Maanantai klo 17.00–17.50
Tammelan koulun yläsali
Ohjaaja: Dance Daily

PERHETANSSI 2. KURSSI
9.6.–30.6. Keskiviikko klo 17.00–17.50
Koilliskeskuksen sali, Kallio
Ohjaaja: Dance Daily

PERHEIDEN TEMPPUTEHDAS 1. KURSSI
8.6.–29.6. Tiistai klo 17.00–18.00
Linnainmaan koulun vanha liikuntasali
Ohjaaja: Tampereen Voimistelijat

PERHEIDEN TEMPPUTEHDAS 2. KURSSI
10.6.–1.7. Torstai klo 17.00–18.00
Vehmaisten koulun liikuntasali
Ohjaaja: Tampereen Voimistelijat

VANHEMPI-VAUVA PILATES 1. KURSSI
9.6.–28.7. Keskiviikko klo 10.00–11.00
Linnainmaa Koilliskeskus
Ohjaaja: Studio Bilance

VANHEMPI-VAUVA PUISTO- 
PILATES 2. KURSSI
9.6.–28.7. Keskiviikko  
klo 11.30–12.30 Lampipuisto,  
leikkipuiston vieressä
Ahotie 1. Ohjaaja:  
Studio Bilance

Perheiden ja lasten 
kesäliikunta

Lasten treenit 
–kurssit 
KURSSEILLA LAJITAITOJA harjoitellaan 
yhdessä tekemällä, rennolla otteella 
ja hyvällä mielellä. Tuntien sisällöissä 
on vaikutteita eri voimistelu- ja tanssi-
tyyleistä. Osallistujat saavat myös itse 
vaikuttaa tuntien sisältöön.

DANCE MIX 1. KURSSI
7–12-vuotiaat 
7.6.–28.6. Maanantai klo 16.00–16.50
Tammelan koulun yläsali
Ohjaaja: Dance Daily 

DANCE MIX 2. KURSSI
7–12-vuotiaat
9.6.–30.6. Keskiviikko klo 16.00–16.50
Koilliskeskuksen sali, Kallio
Ohjaaja: Dance Daily

TEMPPUTEHDAS 1. KURSSI
7–12-vuotiaat
8.6.–29.6. Tiistai klo 16.00–16.50
Linnainmaan koulun vanha liikuntasali
Ohjaaja: Tampereen Voimistelijat

TEMPPUTEHDAS 2. KURSSI 
7–12-vuotiaat
10.6.–1.7. Torstai klo 16.00–16.50
Vehmaisten koulun liikuntasali
Ohjaaja: Tampereen Voimistelijat 

Lasten treenit 
-lajikokeilut
7.6.–29.7.
HAUSKAA JA helppoa liikuntaa kave-
reiden kanssa! Leikitään ja harjoitellaan 
hauskasti tekemällä ja eri viitepelejä pe-
laamalla. Mahtava mahdollisuus nähdä 
kavereita tai tutustua uusiin ikätoverei-
hin liikunnallisessa ympäristössä. Paikan 
päällä myös mahdollisuus saada välinei-
tä lainaan ja lähteä omatoimisesti har-
joittelemaan. Ryhmä on avoin, eikä vaadi 
ilmoittautumista. Seuraa meitä Faceboo-
kissa ja Instagramissa @liikkuvatampere.

MAANANTAI
DANCE MIX, LENTÄVÄNNIEMI 
klo 12.00–13.30, Lentävänniemen 
tekonurmi, Lentävänniemenkatu 2

KATUSÄHLY, ANNALA
klo 12.00–13.30, Annalan koulu  
ja nuorisotila

TIISTAI
JALKAPALLO, KAARILA
klo 13.00–14.30, Kaarilan koulu,  
jalkapallokenttä

LASTEN TREENIT –TRY OUT, 
PELTOLAMMI 
klo 13.00–14.30, Peltolammin Uimaranta

DANCE MIX
klo 12.00–13.30, Jankanpuisto

KESKIVIIKKO
FRISBEEGOLF, LIELAHTI 
klo 12.00–13.30, Kokoontuminen 
Sellupuistossa 

KATUSÄHLY, HATANPÄÄ 
klo 12.00–13.30, Hatanpään koulu, 
piha-alue 

KORIPALLO, HERVANTA
klo 12.00–13.30, Pohjois-Hervannan 
koulu, koripallokenttä

www tampere.fi/kesaliikunta

LISÄTIEDOT, LAJIESITTELYT 
JA ILMOITTAUTUMINEN:

TORSTAI 
KATUSÄHLY, TESOMA
klo 13.00–14.00, Tesoman koulu. 
Kokoontuminen pesäpallokentällä.

FRISBEEGOLF, NEKALA 
klo 12.00–13.30, Vihiojanpuisto 

LASTEN TREENIT – TRY OUT,  
KAUKAJÄRVI
klo 12.00-13.30, Kaukajärven yhtenäis-
koulu yläasteen puoleinen piha-alue
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MAANANTAI
• Vuores, klo 17.00-17.45 

Keskuspuisto, seikkailupuisto 
lähellä päiväkotia 

• Annala, klo 17.00-17.45 
Karosenpuisto, leikkipuisto 

• Lentävänniemi, klo 17.00-17.45 
Sahanvainionpuisto 

TIISTAI
• Peltolammi, klo 11.00-11.45 

Peltolammin uimaranta
• Janka, klo 11.00-11.45 

Jankanpuisto
• Kaarila, klo 17.00-17.45 

Viskanpuisto, Peurankatu 

KESKIVIIKKO
• Härmälä, klo 17.00-17.45 

Härmälän koulun leikkipuisto
• Hervanta, klo 17.00-17.45 

Ahvenispuisto, vapaa- 
aikakeskus leikkipuisto

• Lielahti, klo 17.00-17.45 
Sellupuisto

TORSTAI
• Nekala, klo 17.00-17.45 

Vihiojanpuisto, leikkipuisto 
• Kaukajärvi, klo 11.00-11.45 

Kaukajärven vapaa-aikatalo 
Kokoontuminen Iso-lammen-
puisto

• Tesoma, klo 17.00-17.45 
Tesoman päiväkodin  
leikkikenttä

Leikkipuisto- 
bileet 7.6.–30.7.
LEIKITÄÄN ERILAISILLA hauskoil-
la välineillä, mennään musiikin 
tahtiin, pelataan perinneleikkejä 
ja pidetään superhauskaa! Leik-
kivälineinä muun muassa leijat, 
leikkivarjo, erilaiset pallot sekä 
huivit. Toiminta on avointa, eikä 
vaadi ilmoittautumista. Lisätiedot 
ja lajiesittelyt: 

tampere.fi/kesaliikuntawwwPUISTOSSA VIIHTYVÄT niin isommat 
kuin pienemmätkin. 6–10-vuotiaat pää-
sevät opettelemaan liikennekäyttäy-
tymistä lyhyessä opetustuokiossa ja 
tuokion jälkeen polkuauton ratissa. Nuo-
remmat, 4–6-vuotiaat, pääsevät myös 
radalle, mutta vain vanhemman kulkies-
sa vierellä. Tätä nuoremmille lapsille on 
varattu kolmipyöriä erillisellä radalla.

KAUNIINA KESÄPÄIVINÄ liikennepuis-
to on suosittu vierailukohde ja ajovuo-
roa voi joutua joskus odottamaan het-
ken. Odotellessakaan aika ei kuitenkaan 
käy pitkäksi, sillä puistossa voi kulkea 
jalankulkijana, aikaa voi kuluttaa väri-
tyskuvia värittämällä tai suorittamalla 
liikennepuiston oman ajokorttikokeen, 
josta muistoksi saa ajokortin. Liikenne-
puiston toimintaan osallistuminen on 
maksutonta. Liikennepuistoreissun voi 
kruunata liikennepuiston jäätelökahvi-
lassa, jossa nuorisopalveluiden kesätyö-
harjoittelijat ohjaajien kanssa tarjoilevat 
jäätelöä ja muita herkkuja edulliseen 
hintaan. 

LIIKENNEPUISTON 
UUDET TUULET
LASTEN LIIKENNEPUISTO on tänä ke-
sänä viimeistä kesää entisensä. Kesän 
2021 jälkeen puisto menee remonttiin. 
Tampereella liikennekasvatusta on an-
nettu liikennepuistossa jo vuosikymme-
niä. Lasten liikennepuisto avattiin Sorsa-
puistoon 1956 ja nykyiseen paikkaansa 
Kalevaan se siirtyi vuonna 1989. Yhden 
aikakauden loppumisen kunniaksi nuo-
risopalvelut järjestää tänä kesänä kilpai-
luja, joissa pääsee muun muassa suun-
nittelemaan unelmien liikennepuistoa ja 
muistelemaan menneitä kesiä liikenne-
puistosta. Kauden päättäjäisiä vietetään 
syyskuussa Tampereen päivänä.

LASTEN LIIKENNEPUISTO 
ON KESÄN AVOINNA 8.6.–7.8.2021 

TIISTAISTA PERJANTAIHIN KLO 10–17 
JA LAUANTAISIN KLO 10–16.

Liikennepuisto tarjoaa 
maksutonta tekemistä 

kesäpäiviin
Aivan Tampereen uintikeskuksen ja maauimalan 

vieressä sijaitseva liikennepuisto tarjoaa tänäkin kesänä 
mukavaa tekemistä kesäisiin päiviin.

MAKSUTTOMAT KESÄKERHOT 
LIIKENNEPUISTOSSA!

Showtanssia, streetdancea, 
satuliikuntaa, perhetanssia... 
Supersuositut Ahjolan kerhot 
kesäkuussa maksuttomasti ja 
avoimesti liikennepuistossa! 
Toiminta on suunnattu perheille, 
lapsille ja nuorille. Käy katsomassa 
ja lukemassa lisää:

tampere.fi/kesaliikuntawww

@liikkuvatampere

TEKSTI: ILANA PANZAR
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ILMOITUSLIITE

Uimakoulut
Toiminta 
kesällä 2021 
MAAUIMALA 
VESITERMIITTIEN KESÄRYHMÄ 
lauantaisin 5.6.–17.7.21 (ei 26.6.), 
klo 8.30–9.00, mikäli kysyntää on 
niin klo 9.00–9.30 toinen ryhmä.

Vesitermiittien kesäuinnit on 
suunnattu 3–5-vuotiaille lapsil-
le sekä heidän vanhemmilleen. 
Hinta ilmoittautumisen/osallis-
tumisen yhteydessä 4 €/kerta + 
lisäksi maauimalan normaali si-
säänpääsymaksu aikuiselta sekä 
ryhmään osallistuvalta lapselta. 
Ryhmä on kestoltaan 30 min/
kerta.  Osallistua voi matalalla 
kynnyksellä.  Altaassa uintiker-
ralla mukana on aina lapsen toi-
nen täysi-ikäinen avustaja. 

VESIJUMPAT MAAUIMALASSA 
kertamaksullinen 4 € + sisään-
pääsymaksu. Osallistuminen/ 
ilmoittautuminen vesijump-
paan maksetaan sisäänpääsy-
maksun yhteydessä uimahallin/
maauimalan kassalle. Tiistaisin 
ja perjantaisin klo 8.00–8.30 
(1.6.–24.8.21)

MUITA TAPAHTUMIA 
MAAUIMALASSA
• 17.8. ikäihmisten tapahtuma 
• 20.8. kuutamouinti, uintiaika 

päättyy klo 23.00 ja maa- 
uimala-alue tyhjä klo 23.30 

• 24.9. kuutamouinti +  
päättäjäiset, uintiaika  
päättyy klo 23.00 ja maa- 
uimala-alue tyhjä klo 23.30

HAKUAJAT SYKSYN 
UIMAKOULUIHIN:
OHJAUSKAUSI SYKSYLLÄ 
30.8.–12.12.21 (vauvauinnit 
jatkuvat 19.12 asti)

• ma 10.8. Uimakoulut  
(jakso 1) ja työikäisten  
liikunta sekä vauvauinti

• ti 11.8. Erityisryhmät 
• ma 13.9. Uimakoulujen jakso 2.
• ma 4.10. Uimakoulujen jakso 3.

MAAUIMALAN KESÄ tarjoaa vesiliikun-
nan ohella puitteet auringonpalvon-
taan, kuntoiluun ja pelailuun. Nurmi-
alueet soveltuvat omatoimisten pelien 
lisäksi piknikin nauttimiseen, ja paikan 
päällä pääsee kokeilemaan ilmakiekkoa 
tai pingistä. Jos nurmikolla loikoilu ei 
viehätä, oleskeluun on tarjolla 180 au-
rinkotuolia. Lapsille on oma leikkipaikka 
maauimalan puolella. Altaalla tarjon-
taan kuuluu tänä kesänä vesijumppaa 
tiistaisin ja perjantaisin. Johtavan liikun-
nanohjaajan Tommi Liimatan mukaan 
viime kesänä tämä matalan kynnyksen 
ryhmä oli erittäin suosittu, ja nyt kysyn-
tään varaudutaan lisäämällä ryhmiä, jos 
kaikki eivät mahdu mukaan aamun en-
simmäiseen vesijumppaan.

ALLASPUOLELLA PERHEIDEN omaa 
toimintaa on Vesitermiittien kesäryhmä. 
Matalalla kynnyksellä toimiva uintiryh-
mä on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille 

ja heidän vanhemmilleen. Tommi Lii-
matta kertoo, että tällaista maauimalan 
kesäryhmää ei ole ennen ollut, ja uskoo 
sen olevan hyvin suosittu, koska juuri tä-
män ikäisten lasten toiminnalle on ollut 
kysyntää. 

VESITERMIITIT HARJOITTELEVAT kas-
vojen laittamista veteen, sukeltamista, 
reunalta hyppäämistä, kelluntoja, liuku-
ja ja uinnin alkeita. Ryhmässä edetään 
leikkien kautta ja päätavoitteena on 
oppia sukeltamaan, kellumaan ja liuku-
maan. Liimatta kertoo, että ryhmä on 
mukava esiaste varsinaisiin uimakoului-
hin, sekä loistava mahdollisuus aloittaa 
lapsen ja vanhemman yhteinen liikun-
nallinen harrastus. Lauantaiaamuisin 
kokoontuva ryhmä ei vaadi ennakkoon 
ilmoittautumista.

Tampereen maauimala 
tarjoaa liikuntaa 
ja rentoutumista

TEKSTI: SATU JARVA
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LASTEN UIMAKOULUJA järjestetään 
tänä kesänä Kaukajärvellä, Tohlopissa, 
Kämmenniemessä ja Velaatassa. Jokai-
nen ryhmä kokoontuu rannalla 10 ker-
taa. Varhaistaitoryhmä on tarkoitettu 
uimataidottomille tai vettä vielä arasta-
ville lapsille, jotka pääsevät harjoittele-
maan uinnin alkeita. Alkeisryhmään voi-
vat tulla rohkeammin sukeltavat, mutta 
vielä uimataidottomat lapset ja tavoit-
teena on pystyä uimaan 10 metrin mat-
ka. Jatkoryhmässä vaaditaan 10 metrin 
uimataito, ja siinä tavoite on saavuttaa 
25-50 metrin uimataito sekä vahvistaa 
aikeisuintitekniikoita. Uimakoulut on 

tarkoitettu 5–12-vuotiaille ja yksi uinti-
kerta on puolen tunnin mittainen. 

RANTAUIMAKOULUIHIN ON tänä vuon-
na ilmoittautuminen 14.6. klo 9.00 al-
kaen osoitteessa 

MAKSUTTOMAT RYHMÄT TÄYTETÄÄN 
ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ.

Rantauimakoulu 
kutsuu heinäkuussa

www tampere.fi/kuntapalvelut

Uimakoulut 
rannalla
Ilmoittautuminen Hellewin 
kautta 14.6. klo 9.00 alkaen. 
Rantauimakoulut ovat mak-
suttomia. Ryhmät täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

• KAUKAJÄRVI 
Riihiniemen uimaranta  
Järvikatu 14, 33710 Tampere  
12.7.–23.7.21 

• TOHLOPPI 
Pyydyspohjankatu 1,  
33310 Tampere  
12.7.–23.7.21 

• KÄMMENNIEMEN  
UIMARANTA, Ullakonvainio/  
VELAATAN UIMARANTA  
Velaatantie 518,  
34270 Tampere 10,  
34240 Tampere 12,  
12.7.–23.7.21

Tarkemmat ryhmäkohtaiset 
ohjeet Hellewi-ilmoittautumis-
järjestelmästä:

www tampere.fi/ 
kuntapalvelut

TAMPERE ON kesäuimarin unelma, sillä 
täältä löytyy liki 30 uimarantaa tai uima-
paikkaa. Kesäkaudella kaikkien uimaran-
tojen turvallisuus tarkastetaan päivittäin, 
ja Tampereen Infra Oy hoitaa huollon 
lisäksi myös rantojen käyttäjiltä saadut 
toiveet, palautteet, hoitopyynnöt ja muut 
huomiot. Palautteen voi antaa suoraan 
sähköiseen palautejärjestelmään tai soit-
tamalla, sillä rannoilla on käytössä myös 
nauhoittava ilkivaltapuhelin. Puhelinnu-
mero löytyy uimarannan infotaulusta.

RANNAT KÄYDÄÄN siivoamassa arki-
sin päivittäin, ja osalla rannoista siivoa-
misesta vastaavat rantasiistijät. Roskan 
määrään rannoilla vaikuttavat paljon 
kävijämäärät. Kävijöiden määrää lisää-
vät luonnollisesti lämpimät ilmat, mut-
ta viime kesänä myös pandemian ai-
heuttamat poikkeukselliset olot. Infran 
työnjohtaja Tea Leppäsen mukaan ran-
tojen vetovoima näkyi jo viime vuonna 
melkoisena jätemäärän lisääntymisenä, 

minkä vuoksi roska-astioita jouduttiin li-
säämään kesken kesäkauden. Jokainen 
voi huolehtia omalta osaltaan siitä, että 
rannat pysyvät siisteinä ja viihtyisinä ke-
räämällä omat roskansa.

UIMARANTOJEN KUNNOSTAMISEEN 
kuuluu tänä vuonna Peltolammin uima-
lan kuntoilupaikan ja leikkivälineiden 
uusiminen, lisäksi Kämmenniemeen 
on tulossa uusi laituri ja Lahdesjärven 
rannalle pukusuoja. Uimarantojen ke-
säkausi alkaa virallisesti 1. kesäkuuta, 
mutta jos kesä yllättää, rannat laitetaan 
kuntoon jo aikaisemmin. Rantakaudella 
levätiedot ja veden lämpötilat voi tarkis-
taa mSwim-palvelusta. 

PYYNIKIN SUOSITULLA uimarannalla 
on uimavalvoja paikalla tänä kesänä 
7.6.–30.7. klo 11–18 molemmalla ran-
nalla.

Kesä, aurinko 
ja ranta

KUVA: KELLY LACY/PEXELS

TEKSTI: SATU JARVA

TEKSTI: SATU JARVA
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ILMOITUSLIITE

TAMPEREEN 13–17-VUOTIAILLA nuo-
rilla on tänä kesänä ainutlaatuinen 
mahdollisuus harrastaa liikuntaa oman 
valmentajan, liikunnanohjaaja Laura 
Peltomäen opastuksella. Tulitpa yksin 
tai kaverin kanssa, Lauran kanssa voit 
jutella vapaasti sinua kiinnostavista 
harrastus- ja kuntoilumahdollisuuk-
sista. Vaikka et tietäisi vielä, mikä laji 
kiinnostaa, voitte pohtia asiaa yhdessä 
ja laatia oman treeniohjelman. Omien 
tavoitteiden mukaan voit valita vaikka 
kuntosalin ulkona tai sisällä, kokeilla 
lenkkitreenejä, puistotreenejä, tai pela-
ta jotain peliä. 

LAURAN KANSSA voit treenata kokei-
lumuotoisesti kerran tai halutessasi vii-
koittain. Voit pyytää hänet mukaan op-
paaksi kesän nuorten treeneihin, joita 
järjestetään runsaasti koripallosta cross- 
fitiin. Laura ohjaa myös nuorten tree-
nien uutta Try out -ryhmää, jossa nuoret 
pääsevät itse vaikuttamaan siihen, mitä 
haluavat kokeilla. Tapahtumat aikatau-
luineen löydät kesän treenikalenterista.

VOIT KYSELLÄ vapaasti treenaamisesta, 
harrastuksen valinnasta ja vaikkapa ruo-
kavalioasioista somessa tai puhelimitse. 

Kesämotivaattori ohjaa 
nuoria harrastuksen pariin 

TEKSTI: SATU JARVA

Nuoret ja aikuiset

NUORTEN KULTTUURIKESKUS Monitoi-
mitalo 13:ssa on kesällä tarjolla kattava 
kokonaisuus erilaisia kesäkursseja. Kurs-
sien kautta pääsee kurkistamaan nuor-
ten kulttuurikeskuksen toimintaan sekä 
kokemaan ja oppimaan uutta. Tarjolla on 
yhteensä 17 kurssia, joista 13 on suun-
nattu 13–18-vuotialle ja 4 9–13-vuotiaille. 

MILLOIN?
ma–to 7.–10.6. 6 kurssia
ma–to 14.–17.6. 6 kurssia
ma–ti 21.–22.6. 5 kurssia

MITÄ?
Tanssi, teatteria, kädentaitoja, 
musiikkia ja mediaa. 

LISÄTIETOJA:
Milka Uusitalo, nuoriso-ohjaaja
040 800 4488, milka.uusitalo@tampere.fi

Piritta Brusi, kulttuurituottaja
0400 962 264, piritta.brusi@tampere.fi

Nuorten kulttuurikeskus 
Monitoimitalo 13:n kesäkurssit 
tarjoavat uusia kokemuksia

Nuorten 
kulttuurikeskus 
Monitoimitalo 13
MONITOIMITALO 13 on Tampe-
reen kaupungin nuorisopalve-
luiden nuorten kulttuurikeskus, 
joka tarjoaa monipuolisia mata-
lan kynnyksen mahdollisuuksia 
luoda, kokea ja harrastaa kult-
tuuria.

KEVÄT- JA syyskaudella kulttuu-
rikeskuksen harrastusryhmi-
ssä ja avoimessa toiminnassa 
pääsee kokemaan kulttuurin 
eri kulmia. Lähes 20 erilaisessa 
harrastusryhmässä on mahdol-
lista kokeilla muun muassa räp-
pilyriikan, biittien ja graffitien 
tekemistä, k-pop-tanssia, teatte-
ria sekä soittamista. Muusikoille 
mahdollisuuksia tarjoaa myös 
Monitoimitalon oma studio.

KÄDENTAITOKERROS TARJOAA 
loistavat puitteet luovuuden ka-
navoimiseen sekä uuden oppi-
miseen ja luomiseen. Käytössä 
on laajan valikoiman erilaisia 
materiaaleja ja tekniikoita sekä 
tietenkin osaavat ja innostavat 
ohjaajat.  

LISÄKSI KAIKEN ikäiset voivat 
vuokrata Monitoimitalosta tiloja 
edulliseen hintaan.

TEKSTI: ILANA PANZAR

TAVOITAT LAURAN 
KESÄ-HEINÄKUUN 
AJAN NUMEROSTA 
041 730 8448 SEKÄ 

INSTAGRAMIN KAUTTA 
@KOULUPTLAURA 

TARKEMMAT TIEDOT 
JA ILMOITTAUTUMINEN 

(3.–31.5.2021)

www tampere.fi/
nuortentampere

Huom. ilmoittautumisaika

NUORISOPASSILLA MYÖS 
KESÄLIIKUNTAAN JA 

KULTTUURIHARRASTUKSIIN! 

www tampere.fi/
nuorisopassi

Vinkki! 
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KESÄTREENIT TARJOAVAT nyt mahta-
van kokonaisuuden ohjattua liikuntaa 
nuorille aikuisille. Alle 30-vuotiaille tar-
koitettu paketti sisältää monipuolisen, 
rohkean ja raikkaan kattauksen lajeja 
padelista Death Divingiin. Liikunnanoh-
jaaja Tuomo Sipinen on vakuuttunut 
siitä, että nämä kesälajit tempaavat eri-
laiset liikkujat mukaansa, tasavertaisesti 
ja tasapuolisesti. Tulossa on upea liikun-
takesä meille kaikille! 

KESÄTARJONTA NUORILLE aikuisille on 
vuosien varrella jatkuvasti kasvanut ja 
sama trendi jatkuu. Tarjontaa pyritään 
edelleen monipuolistamaan, ja tänä ke-
sänä mukana on vielä erikoisempia laje-
ja. Tarjolla on esimerkiksi kesän kuumin 
uutuus wakeboarding, joka sopii mai-
niosti aloittelijoille, mutta uimataito täs-
sä lajissa on välttämätön. 

SIPISEN TOIVEENA on, että nuoret 
tarttuisivat näihin mahdollisuuksiin. 
Nyt kun liikkuminen on poikkeusolojen 
vuoksi ollut ehkä vähäisempää monel-

lakin nuorella, hän toivoo hartaasti, että 
he löytäisivät näihin ryhmiin ja innostui-
sivat ohjatusta liikunnasta. Tarkoitus on 
saada nuoret aktivoitumaan ja takaisin 
liikunnan pariin. Voit halutessasi tulla 
mukaan avoimeen ohjattuun toimin-
taan, uusille liikuntakursseille tai liikkua 
omatoimisesti esimerkiksi kaupungin 
kuntosalivuoroja tai muita liikuntapaik-
koja hyödyntäen.

KATSO TARKEMMAT TIEDOT:

www tampere.fi/liikunta

www tampere.fi/nuortentreenit

@nuortentreenit

Nuorille aikuisille 
luvassa upea 
treenikesä 

JOS TARVITSET apua, tukea tai neuvo-
ja liikkumiseen, ravintoon, uneen tai 
vaikkapa uuden harrastuksen aloitta-
miseen, tule yksilölliseen liikuntaneu-
vontaan. Saat tukea ja vinkkejä tervey-
tesi kannalta sopivasta liikunnasta ja 
kuulet paikkakuntasi harrastusmah-
dollisuuksista. Liikunnanohjaaja opas-
taa ottamaan ensimmäiset askeleet 
oikeaan suuntaan kohti aktiivisempaa 
elämäntapaa. Tapaaminen voidaan so-
pia puistoon, lenkkipolulle tai vaikka 
uimahallille. 

Liikuntaneuvontaa nuorille

OTA YHTEYTTÄ NUORTEN 
LIIKUNNANOHJAAJAAN:

tuomo.sipinen@tampere.fi 
p. 040 188 1589 

VARAA AIKA TAMPEREEN 
OHJAAMON  KAUTTA: 
ohjaamo@tampere.fi

p. 040 1975 144

NUORTEN JA 
AIKUISTEN KESÄ-
LIIKUNTA 7.6.–30.7.

KUNTOSALIKURSSI, HERVANTA 
13–17-vuotiaat, Hervannan vapaa-
aikakeskus Kuntosalikurssi, josta saat 
10 treeniohjelmaa itsellesi. Valitse val-
mentajaksi Ville tai Jenniina, kerro kum-
paan ryhmään ilmoittaudut, nimi ja ikä. 
Sitovat ilmoittautumiset @kouluptlaura 
DM tai laura.peltomaki@tampere.fi. 
Ryhmään mahtuu 9, joten ole nopea ja 
varaa paikkasi! 

KUNTOSALIKURSSI 
Tiistai klo 17.00–18.30 (Ville) 
Torstai klo 17.00–18.30 (Jenniina) 

DANCE MIX –TANSSIKURSSIT
Tule mukaan tanssimaan kesä kehoo-
si! Show-, commercial- ja street-tanssin 
tunnelmissa liikutaan ja jammaillaan 
monipuolisesti. Tuntisisältöihin voi 
myös esittää toiveita tunneilla. Ota tun-
neille mukaan avoin kesämieli ja yhdes-
sä tekemisen meininki. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja 
www.tampere.fi/kesaliikunta

DANCE MIX 1. KURSSI 
13–17-vuotiaat, 7.6.–28.6.
Maanantai klo 18.00–19.00, Tammelan 
koulun yläsali. Ohjaaja: Dance Daily 
DANCE MIX 2. KURSSI
13–17-vuotiaat, 9.6.–30.6.
Keskiviikko klo 18.00–19.00, Koilliskes-
kuksen sali, Kallio. Ohjaaja: Dance Daily

NUORTEN TREENIT 
–LAJIKOKEILUT 7.6.–29.7.
Lajikokeiluissa pelataan sekä harjoitel-
laan lajitaitoja rennolla otteella. Tuntien 
sisältönä kisailuja, erilaisia viite- ja pallo-
pelejä sekä saat vinkkejä omaan harjoit-
teluun. Osallistujat saavat itse vaikuttaa 
tunnin sisältöön. Paikan päällä myös 
mahdollisuus saada välineitä lainaan ja 
lähteä omatoimisesti harjoittelemaan. 

Lisätiedot ja lajiesittelyt 
www.tampere.fi/kesaliikunta. 

Osassa ryhmistä ilmoittautuminen. Seu-
raa meitä myös Facebook ja Instagram 
@nuortentreenit @liikkuvatampere 
ja tiedät missä Tampere liikkuu.

TEKSTI: SATU JARVA
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ILMOITUSLIITE

MAANANTAI
NUORTEN TREENIT –TRY OUT, VUORES
klo 14.00-15.30, Vuoreksen koulun 
viereinen hiekkakenttä. Ilmoittautumi-
nen edellisenä päivänä @kouluptlaura 
Instagram –tilille (kysely)  
KORIPALLO, ANNALA
klo 14.00-15.30, Annalan nuorisotila
AKROBATIA, LENTÄVÄNNIEMI
klo 14.00-15.30, Sahanvainionpuisto

TIISTAI
NUORTEN TREENIT – TRY OUT, 
PELTOLAMMI
klo 15.00-16.30, Peltolammin uimaran-
ta. Ilmoittautuminen edellisenä päivänä 
@kouluptlaura Instagram –tilille (kysely)  
DANCE MIX, TAKAHUHTI
klo 15.00-16.00, Takahuhdin Yläaste, 
piha-alue
JALKAPALLO, KAARILA
klo 15.00-16.00, Kaarilan koulu, jalka-
pallokenttä

KESKIVIIKKO 
KATUSÄHLY, HATANPÄÄ
klo 14.00-15.30, Hatanpään koulu 
NUORTEN TREENIT – TRY OUT, 
HERVANTA 
klo 15.00-16.30, Nuorisokeskus Kupoli
Ilmoittautuminen edellisenä päivänä 
@kouluptlaura Instagram –tilille (kysely)  
FRISBEEGOLF, LIELAHTI
klo 14.00-15.30, Sellupuisto 

TORSTAI 
FRISBEEGOLF, NEKALA
klo 14.00-15.30, Vihiojanpuisto 
NUORTEN TREENIT – TRY OUT, 
KAUKAJÄRVI
klo 14.00-15.30, Kaukajärven yhtenäis-
koulu. Kokoontuminen yläasteen 
puoleinen piha-alue. Ilmoittautuminen 
edellisenä päivänä @kouluptlaura 
Instagram –tilille (kysely)  
KATUSÄHLY, TESOMA
klo 15.30-16.30, Kokoontuminen 
Tesoman pesäpallokenttä

KESÄTREENIT 
18–29-VUOTIAILLE 7.6.–29.7.
PUISTOJUMPAT
Maksutonta, avointa ja monipuolista 
jumppaa upeilla puistoalueilla. Liikkeitä 

kehitetään oman taitotason ja kunnon 
mukaan, näin jumppa sopii sekä aloit-
televalle että edistyneelle harrastajalle. 
Mukaan tarvitset rennot vaatteet, juo-
mapullon ja alustan. Ryhmä on avoin, 
eikä vaadi ilmoittautumista. 

Lisätiedot ja lajiesittelyt 
www.tampere.fi/kesaliikunta. 

Seuraa meitä myös 
Facebookissa ja Instagramissa 

@nuortentreenit @liikkuvatampere.

MAANANTAI 
MUOKKAUS, VUORES KESKUSPUISTO
klo 18.00-19.00, Puistoalue lähellä 
päiväkotia
PILATES, ANNALA
klo 18.00-19.00, Karosenpuisto, 
nurmi-alue 
KEHONHUOLTO, LENTÄVÄNNIEMI
klo 18.00-19.00, Sahanvainionpuisto 
ULKOKUNTOSALI, HERVANTA
klo 17.00–18.00, TTY-ulkokuntosali

TIISTAI 
KEHONHUOLTO, PELTOLAMMI
klo 17.00-18.00, Peltolammin  
Uimaranta 

KESKIVIIKKO 
KEHONHUOLTO, HÄRMÄLÄ 
klo 18.00-19.00, Härmälän koulun kenttä
PILATES, HERVANTA
klo 18.00-19.00, Kokoontuminen 
Nuorisokeskus Kupolin edessä
MUOKKAUS, LIELAHTI 
18.00-19.00, Sellupuisto
PUISTOJOOGA, ARBORETUM
klo 17.00-18.00, Hatanpään kartanon 
edessä oleva nurmialue

TORSTAI  
ULKOTREENI, TESOMA 
klo 18.00-19.00, Kokoontuminen ulko-
kuntosali, Tesoman koulun ja palloilu-
hallin välinen iso tekonurmikenttä.
MUOKKAUS, NEKALA
klo 18.00-19.00, Vihiojanpuisto, lähellä 
leikkipuistoa

KESÄLIIKUNTA-KURSSIT
Kokeile ja löydä uusi kesäharrastus! Mu-
kana ovat uusimmat ja trendikkäimmät 
lajit. Lajitaitoja harjoitellaan ja kehite-
tään oman taitotason mukaan. Tavoit-
teena oppia eri lajien perustaitoja, jotta 
voit jatkaa harrastusta omatoimisesti. 
Kaikilla kesäkursseilla teemana haus-
kuus, yhdessä tekeminen ja uuden op-
piminen. 

Katso vapaat paikat ja lajiesittelyt 
www.tampere.fi/kesaliikunta. 

Seuraa meitä myös Facebookissa ja 
Instagramissa @liikkuvatampere.

PADEL, MESSUKYLÄ
8.6.–29.6. Tiistai klo 17.00–18.00
Messukylä Padel
PADEL, MESSUKYLÄ 10.6.–1.7. Torstai 
klo 17.00–18.00
Messukylä Padel
PADEL, MESSUKYLÄ 6.7.–27.7. Tiistai 
klo 17.00–18.00 
Messukylä Padel
PADEL, MESSUKYLÄ
8.7.–29.7. Torstai klo 17.00–18.00
Messukylä Padel
SUPPAILU JA WAKEBOARD, TOHLOPPI
8.6.–29.6. Tiistai klo 18.30–20.00
Tohlopinjärvi
SUPPAILU JA WAKEBOARD, TOHLOPPI
6.7.–27.7. Tiistai klo 18.30–20.00
Tohlopinjärvi
TOIMINNALLINEN TREENI, KESKUSTA
10.6.–1.7. Torstai klo 17.30–19.00 
Nääshalli, toiminnallinen harjoittelutila
TOIMINNALLINEN TREENI, KESKUSTA
8.7.–29.7. Torstai klo 17.30–19.00 
Nääshalli, toiminnallinen harjoittelutila
FATBIKE, KAUPPI
3.6.–24.6. Torstai klo 20.00–21.00
Kauppi, ulkoilualue
DEATH DIVING (DØDS), KALEVA
9.6.–30.6. Keskiviikko klo 8.30–9.30
Tampereen uintikeskus, maauimala
DEATH DIVING (DØDS), KALEVA
7.7.–28.7. Keskiviikko klo 8.30–9.30
Tampereen uintikeskus, maauimala

AVOIMET LIIKUNTAVUOROT 
7.6.–30.7.
Ryhmissä pääset liikkumaan maksutto-
masti ja monipuolisesti eri lajeja kokeil-
len. Toiminnassa ohjaajat muun muassa 
jalkautuvat nuorten keskuuteen ja liikku-
vat musiikkilaitteiden kanssa sinne, mis-
sä on pelejä käynnissä tai muuta nuor-
ten toimintaa. Ryhmät ovat avoimia; ei 
ilmoittautumista. Toimintaa päivitetään! 

Lisätiedot ja lajiesittelyt 
www.tampere.fi/kesaliikunta. 

Seuraa meitä myös 
Facebookissa ja Instagramissa

@nuortentreenit @liikkuvatampere.

MAANANTAI
FUTIS, KOIVISTONKYLÄ
klo 17.00–18.30, Koivistonkylän kenttä, 
tekonurmi. Ohjaaja: Yökoris, YMCA 
Tampere
KATUKORIS, NEKALA
klo 19.00–21.00, Nekalan koulu. 
Ohjaaja: Yökoris, YMCA Tampere

NUORTEN TREENIT – TRY OUT: 
Löydä uusi harrastus!

Ryhmässä kokeillaan nuorten 
toiveiden mukaan erilaisia 

lajeja ja treenejä. 
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TIISTAI
TRIKKAUS, HATANPÄÄ 
klo 17.30–18.30, Arboretum, Hatanpään 
kartanon edessä oleva nurmialue. 
Ohjaaja: Legendtrick Gym
GIRLS ONLY-KORIS, HERVANTA
klo 18.00–20.00, Pohjois-Hervannan 
koulu. Ohjaaja: Yökoris, YMCA Tampere
BEACHVOLLEY, KAUKAJÄRVI
klo 20.00–21.30, Kaukajärvi, 
Beachvolley kenttä 3. Ohjaaja: Yökoris, 
YMCA Tampere

KESKIVIIKKO
KATUKORIS, TAMMELA 
klo 19.00–21.00, Tammelan koulu piha
Ohjaaja: Yökoris, YMCA Tampere
FUTIS, TESOMA
klo 19.00–21.00, Tesoman koulu, ylä-
kenttä. Ohjaaja: Yökoris, YMCA Tampere

TORSTAI
FUTIS, PYYNIKKI
klo 16.30–17.45, Pyynikin kenttä
Ohjaaja: Yökoris, YMCA Tampere
SKEITTAUS, LIELAHTI
10.6.–8.7. klo 18.00–20.00, Hiedanran-
ta, Kenneli DIY. Ohjaaja: Kaarikoirat ry
BEACHVOLLEY, KAUKAJÄRVI
klo 20.00–21.30, Kaukajärvi, 
Beachvolley kenttä 3. Ohjaaja: Yökoris, 
YMCA Tampere

PERJANTAI
FUTIS, KOIVISTONKYLÄ
klo 18.30–21.30, Koivistonkylän kenttä, 
tekonurmi. Ohjaaja: Yökoris, YMCA 
Tampere
KATUKORIS, KAAKINMAA 
klo 19.00–21.30, Koulukatu
Ohjaaja: Yökoris, YMCA Tampere

LAUANTAI
KATUKORIS, HERVANTA
klo 18.00–21.00, Pohjois-Hervannan 
koulu. Ohjaaja: Yökoris, YMCA Tampere

AVOIMET NUORTEN 
KUNTOSALIVUOROT
Vuorot ovat avoimia, omatoimisia ja 
maksuttomia. Kuntosalivuoroja on Kau-
kajärvellä, Hervannassa, Tesomalla ja 
Tampereen uintikeskuksessa. Huomi-
oithan, että kuntosalille on 15 vuoden 
alaikäraja. 

Toiminnasta lisätietoja 
www.tampere.fi/kesaliikunta. 

Seuraa meitä myös 
Facebookissa ja Instagramissa 

@nuortentreenit @liikkuvatampere 
ja tiedät missä Tampere liikkuu.

TAMPEREEN PUISTOISSA voi tänä ke-
sänä harrastaa monenlaista mukavaa 
liikuntaa. Leikkejä ja toimintaa tuodaan 
nyt sinne missä ihmiset ovat nauttimas-
sa kesäpäivistä, kertoo liikuntakoordi-
naattori Olli-Pekka Toikkonen. Hän on 
iloinen siitä, että kaupungin panostuk-
sella on saatu toimintaan mukaan kesän 
ajaksi kolme uutta kesäliikunnanohjaa-
jaa tuomaan leikin ja liikunnan iloa kai-
kenikäisille. Tavoitteena on kannustaa 
yhdessä tekemiseen, liikunnan iloon 
sekä kokeilemaan uusia kesäliikuntala-
jeja. 

TOIMINTA ON pääsääntöisesti maksu-
tonta sekä avointa ja paikoiksi on valittu 
vilkkaita puistoja eri puolelta kaupunkia. 
Toikkonen toivookin, että ihmiset lähte-
vät ennakkoluulottomasti etsimään ja 
kokeilemaan erilaista kesäliikuntaa ja 
parhaassa tapauksessa löytäisivät itsel-
le, kaveriporukalle tai perheelle elinikäi-
sen liikkumisen riemun!

KESÄLIIKUTTAJAT 
PALVELUKSESSANNE
KESÄLIIKUNNANOHJAAJAT MERI Par-
viainen, Aliisa Mäkinen ja Taru Kallio 
muodostavat ammattitaitoisen ja mo-
nipuolisen kolmikon, jonka voi bonga-
ta kesä-heinäkuun aikana puistoissa 
eri puolilla Tamperetta. He ohjaavat 
liikuntaa perheille, lapsille, nuorille ja 
aikuisille maanantaista torstaihin, sekä 
jalkautuvat puistoihin kesän vauhdikkai-
siin perhetapahtumiin. Varsinkin lasten 
aktivointi ja innostaminen avoimille, 
matalan kynnyksen ryhmätunneille ja 
omatoimiseen harrastamiseen perheen 
tai kavereiden kanssa on nuorten ohjaa-
jien tavoitteena. 

LUOKANOPETTAJAKSI OPISKELEVALLA 
Merillä on jo useiden vuosien kokemus 
ohjaustoiminnasta kaikissa ikäryhmissä 
muun muassa uimakoulujen, leiritoimin-
nan ja valmennuksen kautta. Pelit, leikit 
ja uudet lajikokeilut lasten kanssa ovat 
hänelle sydämenasia, ja hän toivoo voi-
vansa vaikuttaa kesällä siihen, että lapsil-
le syttyisi kipinä jatkaa uuden, kivan lajin 
parissa myös kesän jälkeen.

ALIISA ON telinevoimisteluvalmenta-
ja ja liikuntaneuvoja, ja hän opiskelee 
Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä. 
Aliisan valmennuksessa on voimisteli-
joita kolmevuotiaista teini-ikäisiin, ja ko-
kemusta voimistelun ohjauksesta myös 
vanhemmille harrastajille on karttunut 
jo useita vuosia. Aliisa muistuttaa, että 
ohjaustunnit muotoutuvat aina osal-
listujien tarpeiden mukaan. Hän lupaa 
myös tehokkaita liikuntatunteja niitä toi-
voville, unohtamatta ulkona liikkumisen 
tuomaa hyvää mieltä ja hauskanpitoa, 
Suomen kesästä nauttien.

TARU ON ammattitanssija, Pilates-
Health-ohjaaja ja tanssinopettaja. Hän 
opiskelee Turun AMK:n Taideakatemias-
sa. Ohjaajan kokemusta Taru on hankki-
nut useiden vuosien ajan tanssin ohella 
myös voimistelun ja yleisurheilun paris-
sa, ja hän on ohjannut niin taaperoita 
kuin eläkeikään ehtineitä harrastajia 
omalla, kannustavalla ja energisellä ot-
teellaan. Kesäliikuttajan työltä Taru odot-
taa liikunnallista, menon ja meiningin 
täyteistä kesää, ja hän haluaa kannustaa 
ihmisiä haastamaan itsensä ja oman po-
tentiaalinsa sekä nauttimaan liikunnasta.

Kesä tuo puistoihin kivaa 
tekemistä kaikenikäisille

TEKSTI JA KUVA: SATU JARVA
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TÄNÄ KESÄNÄ suurin osa Tampereen 
kaupungin nuorisokeskuksista on avoin-
na osan kesästä. Eri puolilla Tamperet-
ta järjestetään monipuolista tekemistä 
yhteisistä grillailuista skeittaamiseen 
ja yhteisiin rantareissuihin. Pääsään-
töisesti nuorisokeskusten toiminta on 
suunnattu 13–17-vuotiaille, mutta myös 
nuoremmille 9–12-vuotiaille on varattu 
tekemistä. Kesän aikana nuoriso-ohjaa-
jat lähtevät myös jalkautumaan ympäri 
kaupunkia ja kohtaamaan nuoria. 

TARKEMMAT TIEDOT TALOJEN 
OHJELMASTA JA AUKIOLOISTA 

LÖYTYY OSOITTEESTA

ANNALA, AVOINNA MA–PE 7.6.–24.6. 
KESÄKUUSSA ANNALAN nuorisokes-
kuksen pihassa voi nauttia musiikista, 
skeittaamisesta ja tietysti ihan vain hy-
västä seurasta. Lisäksi talon ohjaajien 
kanssa käydään muun muassa Iso-Vilu-
sen skeittipuistossa. 

HERVANNAN NUORISOKESKUS, 
KUPOLI, AVOINNA 7.6.–2.7.2021 
HERVANNAN NUORISOKESKUS Kupo-
lissa pääsee nauttimaan pihapeleistä, 
grillailusta ja mukavista päivistä Suolijär-
ven rannalla. Lisäksi Kupolin ohjaajat käy-

vät yhdessä nuorten kanssa piristämässä 
alueen palvelukodin väkeä bingolla. 

KÄMMENNIEMEN NUORISOKESKUS, 
AVOINNA TI–TO 7.6.–2.7.2021
KÄMMENNIEMEN NUORISOKESKUS 
järjestetään kesäkuussa toimintaa piha-
peleistä yhteisiin rantareissuihin. Lisäksi 
luvassa on kirjaston kanssa yhteistyössä 
järjestettyä toimintaa. 

KOIVISTONKYLÄN NUORISOKESKUS, 
AVOINNA MA–PE 7.6.–2.7.2021 
KOIVISTONKYLÄN NUORISOKESKUK-
SESSA toimii kesällä take away -kahvi-
la, jossa on tarjolla suolaisia ja makeita 
vohveleita sekä muita herkkuja. Kahvi-
lan ylläpidosta vastaavat iloiset kesätyö-
harjoittelijat yhdessä ohjaajien kanssa. 
Kahvila on avoinna maanantaista per-
jantaihin klo 15–20. 

LIELAHDEN NUORISOKESKUS PIILO, 
AVOINNA 7.6.–2.7.2021 
LIELAHDEN PIILOSSA nautitaan ke-
sällä uudesta pihaterassista, jossa jär-
jestetään monipuolista ohjelmaa open 
stage -illoista grillailuun. Nuoremmille, 
9–12-vuotiaille, on tarjolla teemoitettuja 
vuoroja, joissa alakouluikäiset pääsevät 
muun muassa pelailemaan ja kisaile-
maan. Lisäksi Lielahden nuorisokeskus 
järjestää alueella toimintaa koko per-
heelle.

NUORTENTILA MURU, KOILLISKESKUS,
AVOINNA MA–PE 7.6.–2.7.2021
KESÄLLÄ LINNAINMAALLA käydään 
muun muassa yhdessä rannalla sup-
pailemassa, maalataan pihalla ja tutus-
tutaan kiipeilyn saloihin. Lisäksi luvassa 
on tekemistä Seppo.io-pelin parissa.

TESOMAN NUORISOKESKUS NUORK-
KA, AVOINNA TI–TO 7.6.–2.7.2021
TESOMAN NUORKAN kesä koostuu ki-
vasta yhteisestä tekemisestä, yllättävistä 
urheilulajeista ja mukavista yhteisistä ret-
kistä. Lisäksi Nuorkan ohjaajat ja nuoret 
kesätyöharjoittelijat pyörittävät jäätelöki-
oskia Nuorkan läheisyydessä. Jäätelökios-
ki on avoinna 7.6.–2.7.2021 maanantais-
ta perjantaihin klo 11.00–16.00.

NUORISOKESKUS SUKLIS, MULTISILTA 
AVOINNA 7.6.–31.7.2021 
KESÄLLÄ MULTISILLAN ja Peltolammin 
alueen keskipiste on Peltolammin ranta. 
Rannalla on tarjolla erilaisia aktiviteette-
ja ja toimintoja. Sukliksen ohjaajat löytää 
tiistaista lauantaihin klo 12–18  Peltolam-
min rannan harrastusvälinelainaamolta 
sekä iltaisin ja viikonloppuisin nuoriso-
keskuksen pihamaalta, jonne järjeste-
tään monenmoista tekemistä skeittauk-
sesta sulkapalloon ja pihapeleihin. 

Nuorisokeskukset järjestävät 
tekemistä kaupunginosiin

www tampere.fi/nuortentampere

TEKSTI: ILANA PANZAR
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STREET O –SUUNNISTUS 
KAIKENIKÄISILLE SOPIVAA suunnistus-
ta Tampereen kaupunkialueella! Street 
O -suunnistus on helppoa ja sopii aloit-
telijalle sekä kokeneemmallekin harras-
tajalle. Suunnistaja kiertää rasteja noin 
tunnin ajan haluamassaan järjestykses-
sä. Jokaisella rastipisteellä on kartan ta-
kana kysymys, jonka vastaus löytyy vain 
rastipisteessä käymällä. Street O -suun-
nistuksen rastitehtävien vastaukset voi 
halutessaan ilmoittaa tulospalveluun 
ja samalla osallistua kilpailuun. Kesän 
suunnistus toteutetaan yhteistyössä 
Tampereen Pyrinnön suunnistusjaos-
ton kanssa.

STREET O OMATOIMISESTI
STREET O -suunnistuksen kartat ja oh-
jeet löydät www.tampere.fi/kesaliikunta  
ja suunnistamassa voit käydä sinulle so-
pivana ajankohtana.  

STREET O –TAPAHTUMAT 
TAPAHTUMISSA SAAT kartan sekä oh-
jeet Street O -reitille. Suunnistuksen 
aloittamisesta voi myös kysyä ohjaa-
jalta. Laikunlavalla on eri reitti kesä- ja 
heinäkuussa.
 

• Laikunlava Ma 7.6. klo 16–19
• Linnainmaa, Koilliskeskus  

Ma 7.6. klo 16–19
• Laikunlava La 10.7. klo 12–15
• Leinolan koulu La 10.7. klo 12–15

Kaikessa ulkotoiminnassa on voimassa säävaraus. 
Sairaana ei saa osallistua liikuntatapahtumiin. Ajantasaista 

tietoa tapahtumista Instagramissa @tampereliikkuu. 

KESÄLIIKUNTA-
KALENTERI

Skeittitapuli 
TAMPEREEN KESKUSTORILLE, Van-
han kirkon kellotapulin kivijalkaan 
avataan Skeittitapuli, josta voi lai-
nata panttia vastaan veloitukset-
ta skeittilautoja ja -suojia. Lähellä, 
kulttuuritalo Laikun pihassa on 
skeittauspaikka. Tämän lisäksi 
Skeittitapulin pihaan rakenne-
taan myös aloittelijoille sopiva 
miniramppi.  Skeittitapuli tarjoaa 
kaupunkilaisille ilmaista skeitti-
koulua, skeittitarvikkeiden lainaa-
mon, ruokajakelua ja neuvontaa 
mielenterveys- ja päihdeasioissa. 

SKEITTITAPULI ON auki 1.6.–31.7. 
ma–pe klo 12–18.  Skeittikoulut 
tiistaisin ja torstaisin klo 12–14. 

MISTÄ SIVULTA SAA AIHEESTA 
LISÄTIETOA NETISSÄ? 

TAMPEREEN KAUPUNKI on anta-
nut Skeittitapulille nuorisotakuua-
vustusta. Skeittitapulin toteuttavat 
Kaarikoirat ry, Tampereen ev.lut. 
seurakunta ja Kierto-hanke yh-
teistyössä Tampereen kaupungin 
etsivän työn ja Ohjaamon kanssa.  
 

Eräsampo 
ERÄSAMMOSTA VOI lainata veloi-
tuksetta retkeilyvälineitä, kuten 
makuupusseja, telttoja, retkikeit-
timiä sekä retkeilyyn soveltuvia 
vaatteita. Eräsampo järjestää 
myös retkeilytapahtumia.  

1. MISSÄ RETKEILYVÄLINELAI-
NAAMO SIJAITSEE? Etappi ry:n 
tiloissa, Sarvijaakonkatu 28 ja 30  

 2. MILLOIN ON AUKI?  23.8. 
alkaen arkisin klo 9–15 (vuoden 
loppuun saakka)  

3. MISTÄ SAA AIHEESTA  
LISÄTIETOA NETISSÄ?   
Etappi ry:n  
nettisivuilta  
www.etappi.info. 

tampere.fi/kesaliikuntawww

@liikkuvatampere

@tampereliikkuu

@liikkuvatampere

@skeittitapuli

PERJANTAIN PUISTOPELIT 
PERJANTAISIN KOKEILLAAN hullun 
hauskoja pihapelejä sekä trikkaillaan su-
persuositulla AirTrack-temppuradalla. 
Tule yksin, kaksin tai vaikka koko jengin 
voimin pelaamaan törmäystyyny-futis-
ta, Spikeball-peliä tai haasta vaikka ka-
verisi Slackline-tasapainoliinalla. Perjan-
taisin pääset myös kokeilemaan, kuinka 
sinulla pysyy hallussa tämän vuoden 
hittipallo Wubble Giant Ball, tai saatko 
leijan lentämään kesäiselle taivaalle.  
PuistoPelit ovat maksuttomia, kaikeni-
käisille tarkoitettuja tapahtumia, niihin 
ei tarvitse ilmoittautua. 

PERJANTAI KLO 12–17
• 11.6. Rosendahlin rannalla
• 18.6. Kaleva (maauimalan  

sisäänkäynnin vieressä)
• 9.7. Kaleva (maauimalan  

sisäänkäynnin vieressä)
• 16.7. Sorsapuisto (lintuhäkkien 

läheisillä nurmialueilla)
• 23.7. Rosendahlin rannalla

LAUANTAIN PERHEPELIT
LAUANTAINA PELAILLAAN yhdessä 
perheenä vanhoja tuttuja sekä kesän 
uusia, suosittuja pihapelejä. Tampe-
reen Palloveikot herättävät henkiin Dis-
neyn prinsessat, joiden kanssa lapset 
pelaamaan pallopelejä. Sorsapuistossa 
Tampereen Voimistelijoiden Temppu-
tehtaalla saat ammattitason vinkkejä 
kotitemppuihin ja näet, kuinka voimis-
telijat hyppäävät räjähtävän korkeisiin 
voltteihin. Lauantain PerhePeleissä voit 
haastaa perheenjäsenesi törmäystyy-
ny-futiksessa tai kokeilla kuka näyttää 
upeimman tempun pomppulinnassa 
tai AirTrack-temppuradalla. PerhePelit 
ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse 
ilmoittautua. 

LAUANTAI KLO 10–14 
• 19.6. Sorsapuisto (lintuhäkkien 

läheisillä nurmialueilla)
• 3.7. Kauppi 

Tapahtumat
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Matalan kynnyksen jumpat

TAMPEREEN KAUPUNGIN johtava lii-
kunnanohjaaja Anne Lahtinen on lii-
kuttanut tamperelaisia jo lähes neljän 
vuosikymmenen ajan. Tuona aikana 
hän on todistanut melkoista muutosten 
virtaa toimintojen kehittyessä ja laajen-
tuessa yhä useamman kaupunkilaisen 
ulottuville, puhumattakaan siitä, miten 
paljon resurssien lisääntymisen myötä 
liikuntapaikkojen ja uusien liikuntamuo-
tojen joukko on kasvanut. 

ANNE LAHTINEN muistuttaa, että oh-
jattu liikunta on matalan kynnyksen toi-
mintaa, jossa pyritään tekemään ohjel-
maa asiakaslähtöisesti, siten että kaikki 
saisivat kokea onnistumisen elämyksiä. 
Toiminta onkin ollut hyvin suosittua 
kaikissa kohderyhmissä. Pelkästään 
ikäihmisten ja erityisryhmien ryhmä-
toiminnassa on vajaat 250 erilaista lii-
kuntaryhmää eri puolella kaupunkia ja 
näissä liikutetaan viikkotasolla lähes 5 
000 asiakasta. Tämän päivän haasteena 
Anne Lahtinen näkee liikuntatilojen hei-
kentyneen saatavuuden, koska monissa 
rakennuksissa todetut sisäilmaongel-
mat ja pitkään jatkuvat remontit pois-
tavat käytöstä varsinkin ikäihmisten 
suosimaan päivätoimintaan sopivia lii-
kuntasaleja. 

SUOSITUIMPIA LIIKUNTAMUOTOJA 
ikäihmisten ja erityisryhmien parissa 
ovat vesijumpat ja kuntosalitoiminta, 
joista jälkimmäinen on vahvasti kasvat-
tanut suosiotaan viime vuosina. Lah-
tinen näkee kasvaneen suosion syynä 
sen, että lihaskuntoharjoittelua pide-
tään entistä enemmän ennaltaehkäise-
vänä toimintana, jonka terveysvaikutuk-
set parantavat lihasten toimintakykyä ja 
liikkumiskykyä myös vanhuusvuosina. 

2000-LUVUN MERKITTÄVISTÄ uudis-
tuksista Lahtinen nostaa esille liikun-
taneuvonnan. Kaupungin suurimmilla 
terveysasemilla annettava opastus on 
ennaltaehkäisevää ja auttaa onnis-
tuessaan ylläpitämään ja parantamaan 

toimintakykyä monien sairauksien hoi-
dossa. Sujuva yhteistyö lääkäreiden ja 
hoitohenkilökunnan kanssa on toimin-
nassa tärkeässä roolissa. Liikuntaneu-
vonta on sittemmin laajentunut myös 
nuorten käyttöön, ja syksyllä aloitetaan 
lasten ja perheiden neuvontapalvelu. 
Terveysasemilla tapahtuvan neuvonnan 
lisäksi neuvontaa annetaan puhelimitse 
ja myös sähköpostilla voi kysyä opas-
tusta. Neuvonta ei jää vain vinkkien an-
tamiseen ja liikuntaryhmistä neuvomi-
seen, vaan asiakkaiden kanssa tehdään 
suunnitelma liikunnan aloittamiseen, 
sekä seurataan tavoitteen toteutumis-
ta. Joissain tapauksissa sovitaan liikun-
tatreffejä, eli tavataan asiakas kuntosa-
lilla tai lenkkipolun äärellä ja annetaan 
opastusta omatoimisen harjoittelun 
aloittamiseen. 

NYKYPÄIVÄNÄ DIGITALISAATIO on li-
sännyt mahdollisuuksia jakaa tietoa pal-
veluista ja tehnyt sen helpommaksi, silti 
valistustoimintaa liikunnan hyvistä vaiku-
tuksista pyritään kehittämään jatkuvasti. 
Lahtinen muistuttaa, että tarkoituksena 
on löytää ne ihmiset, joilla on syystä tai 
toisesta korkea kynnys liikunnan aloit-
tamiseen ja kuntokin alkaa jo rapistua. 
Koronan jäljet näkyvät jo monella, kun 
lihaskuntoharjoittelu on jäänyt harras-
tusryhmien puuttuessa oman tekemi-
sen varaan. Vaikka ohjaustoimin-
nan tauon aikana Live-jumpat 
netissä ovat saaneet hyvän 
vastaanoton, moni kaipaa 
ryhmän tuomaa tukea ja 
sosiaalisia kontakteja. 
Anne Lahtinen arvi-
oi, että syksyllä, kun 
sisäliikunnan oh-
jausryhmät pää-
sevät toivon mu-
kaan vauhtiin, 
ihmisten huono 
kunto ja liikku-
mattomuus nä-
kyvät entistä sel-
keämmin kaikissa 

Ohjattu liikunta monipuolistuu 
ja kohtaa koronan haasteet 

ikäryhmissä. Hänen hartaana toiveenaan 
onkin, että ihmiset jaksaisivat lähteä vie-
lä mukaan liikuntaryhmiin, kun mahdol-
lisuus siihen taas avautuu, ja muistuttaa, 
että ryhmässä toimiminen on myös tär-
keä sosiaalinen tekijä ja verkottumisen 
väline. 

LIIKUNNANOHJAUS TÄYTTÄÄ tänä 
vuonna 50 vuotta. Tamperelaisten eri-
tyisryhmien, kuten pitkäaikaissairaiden, 
vammaisten ja ikäihmisten tarpeista 
lähtenyt toiminta on vuosien saatossa 
kehittynyt laajaksi liikuntapalvelun alak-
si, jonka tarjontapaletista löytyy nyky-
päivänä liikuntaryhmiä vauvasta vaariin. 

JUHLAVUODEN 
KUNNIAKSI JÄRJESTETÄÄN 

LIIKUNNALLINEN TAPAHTUMA-
VIIKKO OHJELMINEEN 

16.–21.8.2021.

KATSO OHJELMA SIVUILTA:

TEKSTI JA KUVA: SATU JARVA

www tampere.fi/
ohjattualiikuntaa50vuotta
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LIIKUNTAPALVELUJEN OHJAUSRYH-
MÄT kokoontuvat tänä kesänä ulkona, 
mahdolliset koronarajoitukset ja varo-
toimenpiteet huomioon ottaen. Puistos-
sa liikkuessa turvavälit on helppo pitää 
ja mukana on aina kaksi ohjaajaa. Ryh-
mien jakamiseen on varauduttu, mikäli 
osallistujia on paljon, eikä erillistä ilmoit-
tautumista tarvita. Matalan kynnyksen 
liikuntaryhmät on tarkoitettu aikuisille 
ja ne ovat vesijumppia lukuun ottamatta 
maksuttomia.

KESÄLIIKUNNAN OHJELMASSA on 
muun muassa tiistai-iltapäivisin venytte-

lyä ja kävelylenkki Hatanpään Kartano-
puiston ja Arboretumin upeissa maise-
missa. Kartanon historiallisella alueella 
sijaitsee paljon mielenkiintoisia kohteita, 
joihin tutustutaan kävelylenkin aikana. 
Kävelyä rytmitetään lempeillä venytte-
lytuokioilla, ja tavoitteena on virkistymi-
nen ja rentoutuminen. Ryhmä kokoon-
tuu Hatanpään kartanon edessä klo 14, 
osoitteessa Hatanpään puistokuja 1.

TAMPEREEN LIIKUNTAPALVELUT jär-
jestää kesällä matalan kynnyksen liikun-
taa aikuisille. Ryhmät ovat maksuttomia 
ja niihin ei tarvitse ilmoittautua, ellei toi-
sin mainita. Säävaraus. Noudatamme 
toiminnassa avin kokoontumisrajoituk-
sia. Ryhmissä on mukana kaksi ohjaajaa 
ja niissä pyritään huomioimaan riittävät 
turvavälit, joita ohjaajat valvovat. Sairaa-
na ei saa tulla harjoittelemaan.

MAANANTAI
JUMPPAA JA KÄVELYLENKKI 
AHVENISJÄRVI 
klo 9.00–10.15, kokoontuminen Ahvenis-
järven tekonurmikentällä (Kemianraitti) 
JUMPPAA JA KÄVELYLENKKI 
SORSAPUISTO 
klo 11.15–12.15, kokoontuminen 
lintuhäkkien luona
ULKOKUNTOSALI OHJAUSTA 

RATINAN SILLAN ALLA 
klo 14.00–15.00
MUOKKAUS VUORES, KESKUSPUISTO 
klo 18.00–19.00, puistoalue lähellä 
päiväkotia. Oma alusta mukaan. 
(Rautiolanrinne 2)
PILATES ANNALA, KAROSENPUISTO
klo 18.00–19.00, kenttä tai nurmialue 
Oma alusta mukaan.
KEHONHUOLTO LENTÄVÄNNIEMI, 
NIEMENRANTA SAHANVAINIONPUISTO 
klo 18.00–19.00. Oma alusta mukaan.

TIISTAI
VESIJUMPPA MAAUIMALA 
klo 8.00, kertamaksu 4 € + uimahallin/
maauimalan sisäänpääsymaksu.
JUMPPAA JA KÄVELYLENKKI 
SUOMENSAARI, LENTÄVÄNNIEMI 
klo 9.30–10.45
ULKOKUNTOSALIOHJAUSTA 

IKURIN VIRELÄ 
klo 12.00–13.00 (Tuohikorventie 27 B)
VENYTTELYÄ JA KÄVELYLENKKI 
ARBORETUM 
klo 14.00–15.00, kokoontuminen 
Hatanpään kartanon edessä 
(Hatanpään puistokuja 1)
KEHONHUOLTO PELTOLAMMIN 
UIMARANTA 
klo 17.00–18.00. Oma alusta mukaan. 
(Rukkamäentie 20)

KESKIVIIKKO
TERVE SELKÄ -TUOKIO TAMPEREEN 
UINTIKESKUS 
klo 9.00–9.30, kokoontuminen pää-
ovien edessä. (Joukahaisenkatu 7)
VOIMAA JA TASAPAINOA -KUNTOPIIRI 
TAMPEREEN UINTIKESKUS 
klo 9.45–10.30, kokoontuminen pää-
ovien edessä (Joukahaisenkatu 7) 

Puistojumpat

Kesän puistojumpat 
ovat jo nurkan takana

Matalan kynnyksen liikuntaa 
7.6.–30.7.2021

TEKSTI: SATU JARVA
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ILMOITUSLIITE

KÄVELE, SAUVAKÄVELE, juokse tai vael-
tele metsissä, kuntoradoilla ja luontopo-
luilla raikkaassa ilmassa. Tampereella 
on lukuisia ulkoilualueita samoiltavaksi 
kuntoiluun ja virkistykseen. Lähde Pyy-
nikin mäntymetsiin tai kuntoile Kaupis-
sa, nauti piknik Santalahdessa, Etelä-
puistossa tai Sorsapuistossa. 

LUONNON RAUHAA kaipaava suuntaa 
Kintulammin retkeily- ja luonnonsuoje-
lualueelle ihailemaan ikivanhoja hon-
kapuita. Tämä kaikille avoin luonto- ja 
retkikohde polkuineen, pitkospuineen 
ja laavuineen sijaitsee noin 20 km Tam-
pereen keskustasta Teiskon suuntaan. 
Kintulammin alue valittiin vuoden retki-
kohteeksi 2020.

KESÄN PARAS menopeli on polkupyö-
rä. Erilaisia pyöräilyreittejä on runsaasti 
sekä keskustassa että sen ulkopuolella. 
Pyöräilykarttoja sekä reittiopas löytyy 
kaupungin nettisivuilta. Pyöräillen voi 
kiertää vaikka Näsijärven ympäri tai tu-
tustua Pyhäjärven matkailureitistöön. 

PELAA RANTALENTOPALLOA esimer-
kiksi Pyynikin uimarannalla, Eteläpuis-
tossa, Rauhaniemen uimalan kupeessa 
tai Kalevan liikuntapuistossa, kokeile 
Padelia ulkosalla Eteläpuistossa tai Mes-
sukylässä. Rannalla lekottelun lisäksi 
maisemia voi ihailla myös järveltä päin. 
SUP-melonnan harrastaminen onnistuu 
Kaupinojalla, missä voi vuokrata käyt-
töönsä myös kanootin tai kajakin. Myös 

Pyynikin uimarannalla, Eteläpuistossa, 
Rauhaniemessä ja Tohlopissa pääsee 
vesille SUP-laudalla.

TREENAA KROPPA kuntoon ilmaisek-
si ulkokuntosalilla. Ympäri kaupunkia 
sijoitetuilla laitteilla voi treenata muun 
muassa lihaskuntoa, tasapainoa ja not-
keutta. Kuntoilupaikkoja löytyy muun 
muassa Kaupin urheilupuistosta, Kou-
lukadun kentän vierestä, Ratinasta ja 
Kalevan liikuntapuistosta.

Tampereen kesä omin päin

JUMPPAA JA KÄVELYLENKKI 
TESOMAJÄRVI 
klo 12.00–13.15, kokoontuminen 
uimahallin edessä (Tuomarinkatu 7)
KEHONHUOLTO HÄRMÄLÄN KOULU
klo 18.00–19.00, leikkipuiston 
viereinen kenttä. Oma alusta mukaan. 
(Rukkamäentie 20)
PILATES HERVANTA
klo 18.00–19.00, kokoontuminen nuo-
risokeskus Kupolin edessä. Oma alusta 
mukaan.
MUOKKAUS LIELAHTI, 
NIEMENRANTA SELLUPUISTO 
klo 18.00–19.00. Oma alusta mukaan.

TORSTAI
PUISTOJUMPPA SUOMENSAARI, 
LENTÄVÄNNIEMI 
klo 9.00–9.45. Oma alusta mukaan.
JUMPPAA JA KÄVELYLENKKI 
PYYNIKIN HARJU 
klo 10.45–12.00, kokoontuminen 
Marianpuistossa Atlas-tyttöpatsaan 
luona (Mariankatu)
ULKOKUNTOSALI JA KÄVELYLENKKI 
PELTOLAMMIN UIMARANTA 
klo 13.30–14.30 (Rukkamäentie 20)
ULKOTREENI TESOMA 
klo 18.00–19.00, kokoontuminen 
ulkokuntosali. Tesoman koulun ja pal-
loiluhallin välinen iso tekonurmikenttä. 
Oma alusta mukaan. (Kohmankaari 11)

MUOKKAUS NEKALA
klo 18.00–19.00. Vihiojanpuisto nurmi-
alue lähellä leikkipuistoa. Oma alusta 
mukaan. (Vihiojantie)

PERJANTAI
VESIJUMPPA MAAUIMALA 
klo 8.00, kertamaksu 4 € + uimahallin/
maauimalan sisäänpääsymaksu.
TERVE SELKÄ -TUOKIO LINNAINMAA 
klo 9.30–10.00, kokoontuminen 
Linnainmaan seurakuntatalon pihassa 
(Korpikodinkatu 2)
JUMPPAA JA KÄVELYLENKKI 
LINNAINMAA 
klo 10.00–11.00, kokoontuminen 
Linnainmaan seurakuntatalon pihassa 
(Korpikodinkatu 2)
JUMPPAA JA KÄVELYLENKKI 
KAUKAJÄRVI 
klo 12.30–13.30, kokoontuminen 
Haiharan kartanon pihassa 
(Haiharankatu 30)

Liikunta-
neuvontaa 
• liikuntaneuvonta@tampere.fi 
• puhelimitse keskiviikkoisin  

klo 14–15 p. 044 423 5247 

Syyskauden 2021 
liikuntaryhmiin 
ilmoittautuminen
SYKSYN 2021 liikuntaryhmiin ilmoittau-
dutaan ensisijaisesti sähköisesti osoit-
teessa 

• 9.8. työikäisten ryhmät, uimakoulut, 
vauvauinnit 044 423 5248

• 10.8. 60+, 75+ ja erityisryhmät,  
044 423 5247

LIIKUNTARYHMÄT OVAT luettavissa 
Liikkuva Tampere-lehdestä, joka jaetaan 
kotitalouksiin Moron välissä 5.8. Esite 
on myös luettavissa kaupungin verkko-
sivuilla osoitteessa

www kuntapalvelut.fi/tampere

www tampere.fi/ohjattuliikunta

OHJATTUA
LIIKUNTAA 50 V 

TAPAHTUMAVIIKKO 
16.–21.8.2021!

SYYSKAUSI 
ALKAA 

30.8.2021

PELAA, UI, PYÖRÄILE 
– VIRKISTY LUONNOSSA!

TEKSTI: SATU JARVA
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